
 

 

 

 

 

Aan de ouder (s van de leerlingen van mavo-4 

 

 

Zeist, 14 oktober 2019 

 

 

Betreft: excursie maatschappijleer Den Haag mavo-4 
Ref.: 2019-031/hui/vig 

 

 

Geachte heer, mevrouw, beste leerling, 

 

Op maandag 28 oktober a.s. gaan we met alle leerlingen van mavo-4 (die maatschappijleer 

volgen) op excursie naar Den Haag. We bezoeken daarbij onder andere de Tweede Kamer en 

het Binnenhof.  

De excursie is een activiteit van de sectie maatschappijleer en is onder andere bedoeld om 

leerlingen te laten kennismaken met de dagelijkse (Haagse) politiek. Dit onderwerp wordt deze 

periode ook in de lessen maatschappijleer behandeld.  

 

Prodemos 

Het programma van deze excursie laten we verzorgen door ProDemos. Deze organisatie 

informeert o.a. scholen over politieke thema’s. Speciaal voor scholen biedt ProDemos dit 

educatieve programma aan op en rond het Binnenhof. Het is een leuke, leerzame en educatieve 

dag met discussie, rondleidingen, museumbezoek en activiteiten.  

 

Vertrek en aankomst 

Onze klassen reizen per bus naar Den Haag. De bus vertrekt om 08.00 uur vanaf De Breul. 

Leerlingen melden zich om 7.50 uur op de parkeerplaats van De Breul bij hun docent. Wees op 

tijd, anders missen wij onze afspraken in Den Haag.  

 

De school is op dat moment nog niet telefonisch bereikbaar. Mocht het zo zijn dat uw kind ziek is, 

dan graag even een bericht naar M. (Mirte) Huisman. Dat kan via de mail of per telefoon.  

m.huisman@de-breul.nl of 06-19934444.  

 

Het is verstandig om een lunchpakket mee te nemen. Om 14.30 uur vertrekt de bus weer uit Den 

Haag. 

Wij hopen dat we onderweg geen files tegenkomen en dat we tussen 15.30 uur en 16.00 uur 

weer terug zijn in Zeist.  

 

We gaan ervan uit dat het een leuke, maar vooral ook interessante excursie zal worden. Mochten 

er nog vragen zijn, dan horen wij dat graag. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

M. (Mirte) Huisman,  

Docent maatschappijleer 
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